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eaNOVEMBER 

Mandag: Mange barn og voksne i flyktninge-
leirer i Midtøsten ser på kristne TV-programmer 
støttet av Norea. La oss be om at programmene 
må være til håp, trøst og glede for seerne, og at 
de må bli kjent med Gud.

Tirsdag: All radio - og TV-virksomhet blir 
strengt kontrollert av myndighetene i 
Nord-Korea, men Noreas radiosendinger 
når inn. Be om trygghet for de kristne, og 
at programmene styrker troen. 

Onsdag: Be for radiolyttere i Eritrea som 
opplever at radiosendingene er som en 
menighet for dem. De fleste kan ikke gå i 
kirken, og derfor er solid forkynnelse på 
radioen det som ofte holder troen deres i live. 

Torsdag: 6. november er den årlige bønne-
dagen for Noreas TV-partner i Midtøsten, 
SAT-7. Be for sikkerheten til produsentene, 
at utstyret må vare lenge, og at seere kan 
bli kjent med Jesus og bli styrket i troen.

Fredag: Hver måned samles over 120 bønne-
grupper i Etiopia for å be for hverandre og for 
verdens kvinner. Bli med dem i bønnen, og be 
for Hirut og staben hennes som koordinerer 
Prosjekt Hanna i landet. 

Lørdag: Norea vil formidle evangeliet via radio 
til de 98 prosent japanere som ikke kjenner 
Jesus. Be om at radioprogrammene hver 
morgen kan vekke japanere til tro på Jesus 
som sin personlige frelser.

Søndag: Be at appen Norea tilbyr flyktninger
i Norge kan være til trøst og hjelp. Be om at den 
må gi våre nye landsmenn et møte med Jesus. 

DESEMBER 

Mandag: Be om at de kristne barne-TV 
programmene kan gi barn i Midtøsten og 
Nord-Afrika en opplevelse av fredelig jul selv 
om krig og terror preger hverdagen for mange. 

Tirsdag: Det kristne barneprogrammet 
«PopCorn» er som en søndagsskole på lufta 
for millioner av barn i Kina. Be om at barna 
kan forstå hvorfor Jesus ble menneske og 
hvorfor vi feirer jul. 

Onsdag: Be for kvinner i Øst-Afrika som 
opplever at familiene deres ikke aksepterer 
deres tro på Jesus. Be om at radio og bønne-
arbeidet styrker de troende til å være vitner for 
sine nærmeste. 

Torsdag: Be for de kristne i Egypt som har 
mistet sin kirke. (Over 200 kirkeeiendommer 
er ødelagt.) Be om at våre TV-sendinger i landet 
kan være til trøst nå i juletiden. Be om vekkelse 
i Egypt. 

Fredag: Be for menn og kvinner i Somalia 
som vil følge Jesus. Be om at radiosendingene 
våre kan være til trøst og oppmuntring. Be om 
visdom for produsenter og de som tar imot 
henvendelser fra lyttere. 

Lørdag: Be om at Noreas radiosendinger kan 
gi håp og trøst til kvinner i Sentral-Asia som 
lider under psykisk og fysisk vold i hjemmene. 
Be om at ektemenn må slutte å slå sine koner 
og heller følge Jesus. 

Søndag: Norge er blant de mest sekulære 
landene i verden. Be om at Noreas andakter 
og musikk på lokalradioer og Internett kan 
bidra til å styrke kristne i Norge i troen, og 
sette Jesus i sentrum. 

JANUAR 

Mandag: Be for staben i SAT-7, vår TV-partner 
i Midtøsten og Nord-Afrika. Be om at Gud må 
ta vare på alle de som er med på å utbre Guds 
rike i den arabiske verden.

Tirsdag: I Nord-Korea risikerer kristne å bli 
arrestert, torturert, fengslet eller drept. Be 
om at den politiske situasjonen for kristne i 
Nord-Korea må endres, og be at våre kristne 
radiosendinger når frem.

Onsdag: Be for Noreas radioarbeid i Somalia, 
om at Guds ord må bli formidlet i et land hvor 
det er svært vanskelig å drive misjon. Be for 
lytternes sikkerhet. 

Torsdag: Be om at Gud kan bruke våre TV-
programmer i Midtøsten og Nord-Afrika til 
å beskytte og styrke kristne som opplever å 
bli utestengt, fengslet eller skadet på grunn 
av sin tro. 

Fredag: Blodfeider, dvs. hevnaksjoner mellom 
familier, foregår fortsatt i det moderne Albania. 
Be for familier som får livet ødelagt på grunn 
av dette. Be om at radio og bønn kan spre Jesu 
kjærlighet i landet. 

Lørdag: Kirken i Kina vokser raskt, og behovet 
for ledere er stort. Be om at flere forkynnere 
kan få del i den teologisk opplæringen Noreas 
partner tilbyr via Internett. Be om at Kina må 
bli bevart fra vranglære. 

Søndag: Be for de frivillige i Norea Medie-
misjon, som på ulike måter hjelper oss slik 
at vi kan formidle Guds ord gjennom radio, 
TV og internett. Be om at de må bli velsignet 
i tjenesten de har. 

Vær glade i håpet, 
tålmodige i trengselen, 
vedholdende i bønnen” 
(Rom. 12:12).
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OKTOBER 

Mandag: De få kristne som finnes i Iran 
har det svært tøft, og lever under sterk over-
våkning av myndighetene. Husmenighetene 
blir fellesskapet for mange. Be om at våre 
kristne TV-programmer på farsi kan være 
til hjelp for mange. 

Tirsdag: Det er nesten 70 bønnegrupper i 
Kambodsja som hver måned ber ut fra 
Prosjekt Hannas bønnekalender på khmer. 
Be for leder av arbeidet der, Mariane You, 
og hennes stab. 

Onsdag: I Kenya samles jenter, kvinner og 
menn i over 120 bønnegrupper for å be. 
Be for dem, for våre radiosendinger i landet, 
og for produsentene til Håpets Kvinner 
programmet, Linnah og Rosalyn. 

Torsdag: Vår partner SAT-7 Kids er den første 
og eneste kristne TV-kanalen for barn på 
arabisk. 10 millioner barn ser på programmene. 
Be om at programmene hjelper seere til å la 
Guds tilgivelse erstatte hat. 

Fredag: De kristne radioprogrammene i Eritrea 
har en merkbar effekt på enkeltpersoner og 
lokalsamfunn. Be om at programmene må 
gi lyttere håp og fred i Jesus. 

Lørdag: For mange kristne i Sentral-Asia 
er kristne radiosendinger den eneste 
forkynnelse de har tilgang til. Be at flere 
må finne våre kristne radioprogram til 
Turkmenistan og Usbekistan. 

Søndag: Norea feirer 60 år i 2016, og 
markerer dette med feiring i Kristiansand 
og Flekkerøya den 21.-23. Oktober. Be om 
at markeringen må bidra til økt interesse 
for mediemisjon til de minst nådde i verden. 
Be for forberedelsene og at alt må gå bra. 

I 60 år har Norea kringkastet evangeliet 
både her i Norge og til unådde folkeslag. 
I disse årene har trofaste venner foldet 
sine hender og bedt for arbeidet. 

I denne folderen finner du ett 
bønneemne for hver ukedag fra 
august til januar. Vi er takknemlig 
om du vil be for våre medarbeidere 
i mediemisjon rundt omkring i 
verden, og oss her i Norea.

SEPTEMBER 

Mandag: Noreas kristne TV-sendinger i 
Midtøsten og Nord-Afrika kan nå hele regionen 
med evig håp i Jesus. Be for sikkerheten til 
staben, visdom for produsenter, og oppmuntring 
for de kristne i sin tro. 

Tirsdag: Det finnes fortsatt over 200 unådde 
folkegrupper i Indonesia, landet i verden 
med flest muslimer. Be om at vår partner i 
landet kan nå de unådde folkegruppene med 
evangeliet på radio eller TV.

Onsdag: Be om at dramaserien Helbredende 
Stemme på ari-språket i Etiopia kan gi trøst 
hos Jesus til mange kvinner som lider av 
fødselskader. Be om at vi kan få startet 
produksjon av serien også på andre språk. 

Torsdag: Kristne i Midtøsten er ofte isolerte, 
truet av ekstremister og uten fellesskap med 
andre troende. Be for deres trygghet, og 
at våre TV-programmer kan gi dem et fellesskap 
og være til oppmuntring.

Fredag: Mahourøsten er det eneste radio-
programmet på mahou-språket, og har stor 
interesse blant det muslimske Mahou-folket 
i Elfenbenskysten. Be for produsenter og 
programledere, og be om at troen må bli 
sådd i mange mahou-hjerter. 

Lørdag: Ca. 98% av befolkningen i Japan tror 
ikke på Jesus. Be at morgenandakten Lys til 
hjertene kan starte en vekkelse. Programmet 
sendes seks dager i uka på tre kommersielle 
kanaler og kan nå nesten 20 millioner lyttere.  

Søndag: Norea vil i høst besøke flere 
videregående skoler og folkehøgskoler for å 
undervise om mediemisjon. Be om at unge 
i Norge må bli engasjert av misjon gjennom 
radio, TV og internett.

AUGUST 

Mandag: Be for de kristne TV-programmene 
til Iran. Be om visdom og midler til å lage 
gode programmer, og gi kristne i landet 
oppmuntring og håp. 

Tirsdag: Somalia er et land med få 
kristne og harde kår for de som tror på 
Jesus. Be om visdom og trygghet for 
koordinatoren av Noreas kvinnearbeid, 
og be for lytterne som får møte Jesus 
gjennom radioen. 

Onsdag: Be for Voice of Salvation på 
Taiwan, som vi samarbeider med. De 
produserer kristne radioprogram til Kina 
som også er tilgjengelige via Internett. 
Be om at myndigheten ikke må blokkere 
tilgangen. 

Torsdag: Tyrkia er stengt for tradisjonell 
misjon, men våre kristne TV-sendinger 
går fortsatt på satellitt i landet. Be om at 
sendingene må fortsette, og at mange 
kan få et møte med Jesus. 

Fredag: Be om at Gud må beskytte de 
kristne på den muslimske øya Zanzibar 
utenfor Tanzania. Be om at  radiosendingene 
og bønnegruppene kan bli til velsignelse for 
de troende. 

Lørdag: Be for radiolyttere som tar kontakt 
med vår partner i Albania. Mange av dem er 
unge jenter som trenger oppmuntring og 
håp, og noen av dem er fanget i sex-slaveri.

Søndag: Be for Noreas to radiokanaler på 
nett: Norea Hope og Norea Pluss. Be om at 
kanalene kan styrke kristne som kjemper for 
et tradisjonelt bibelsyn.

Jubileumsmarkering
21.-23. oktober i Kristiansand

Fredag 
19:30   Prosjekt Hanna-konsert 
 i Misjonshuset

Lørdag 
19:00  Bluegrass konsert, 
 Flekkerøyhallen
21:00  Lovsangskveld, 
 Flekkerøyhallen

Søndag 
11:00  Jubileumsgudstjeneste, 
 Flekkerøyhallen. 
13:00  Lunsj med påfølgende 
 seminarer 

Norea ordner transport mellom 
Kristiansand sentrum 
og Flekkerøya. 
Alle arrangementer 
er gratis.

Les mer på norea.no


